
Mesto Nemšová 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 29. decembra 2021 

 

K bodu: Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej 

určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN  

č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021 

 

 

Spracoval:   PhDr. Erik Trenčan vedúci CSS 

Predkladá:  Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 

Materiál obsahuje:  Návrh VZN 

                                

Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:     členovia MsZ – 13 x  

                      primátor mesta 

                          prednosta 

          MsÚ – hlavná kontrolórka  

  MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

         MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 

           MsÚ – oddelenie výstavby    
 

Prerokované:   
a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku  dňa  ......12..2021 stanovisko predloží 

predseda komisie na rokovaní MsZ  

b) na zasadnutí komisie sociálno – zdravotnej dňa. ......12.2021, o výsledku bude informovať predseda 

komisie, 

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke mesta.   
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A) S c h v a ľ u j e  

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu 

poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia 

a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN  

č. 3/2019, VZN č. 3/2021 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa k zmene VZN 

 

Návrh VZN sa týka hlavne rozšírenia systému sociálnych služieb poskytovaných pre 

obyvateľov mesta Nemšová, a to zriadením „prepravnej služby“. Prepravná služba je sociálna 

služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým 

zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch 

a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu 

zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na 

individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať fyzickým osobám s nepriaznivým 

zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu (to znamená, že prepravnú službu 

môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) 

v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci. 

 

 

 

 

Vypracoval: PhDr. Erik Trenčan,  

dňa 15.12.2021 

 


